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  الفصل الدراسي الثاني–الصف الثاني عشر - آداب طالة العلم     - (1)واجة رقم 

 
  : لالسؤال أو

 
o    تدبر األدلة الشرعٌة ثم استنبط ما تشٌر إلٌه من آداب طالب العلم فً نفسه .

ال تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، أو لتماروا به السفهاء، أو لتصرفوا به )): قال رسول هللا :  قالعن أبً هرٌرة 
 (.(وجوه الناس إلٌكم، فمن فعل ذلك فهو فً النار، ولكن تعلموه لوجه هللا والدار اآلخرة 

-  ..............................................................
o  عن أبً هرٌرةكان رسول هللا :  قالمن علم ال ٌنفع، ومن قلب ال :  اللهم إنً أعوذ بك من أربع )):  ٌقول

(. (ٌخشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعاء ال ٌسمع 
-  .  ................................................................

 
o  قالاغتنم خمساً قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وِغَناَك قبل فقرك، )):  لرجل وهو ٌعظه

(. (وفراغك قبل شغلك، وحٌاتك قبل موتك
- ................................................................. 
 

 :السؤال الثاني 
 

   ضع دائرة خول االجابة الصحيحة

  من آداب طالب العلم في نفسه: 

األمانة العلمٌة  –  اإلعراض عن اآلخرٌن     -         اإلخالص هلل تعالى فً طلب العلم- احترام زمالئه             -

  من آداب طالب العلم مع زمالئه: 

األمانة العلمٌة    –      اإلعراض عن اآلخرٌن     -      اإلخالص هلل تعالى                         - احترام زمالئه-
 

   من آداب طالب العلم مع العلماء والمعلمين :

قصد العلوم النافعة – .   اإلخالص هلل تعالى فً طلب العلم   .       - توقبر المعلم و إجالله–    .     األمانة العلمٌة - 
  . 
 

 :السؤال الثالث 

  - ضع إشارة()  أمام العبارة الصحيحة، وإشارة() أمام العبارة الخطأ :

. طالب ٌحرص أن ٌسلم على مدرسه كلما رآه  (      )
. طالب ٌرفض التعاون مع زمالئه فً أي نشاط (      )
 .طالب هدفه من الدراسة وظٌفة ممٌزة ومكانة مرموقة وشهرة عالمٌة إضافة لدخل مادي كبٌر (      )  

 .طالب هدفه من الدراسة خدمة األمة اإلسالمٌة بعلمه ومساعدة الفقراء والمساهمة فً نهضة وطنه وأمته (      )  

طالب هدفه من الدراسة خدمة األمة والناس إضافة إلى الدخل المادي الحالل الذي ٌصون به ذمته عن سؤال  (      )  

 .الناس


